
24 ECONOMIA  EL PUNT | Dimarts, 3 de novembre del 2009

● El punt d’inspecció
fronterera (PIF) de l’aero-
port de Girona va entrar en
servei a primers de setem-
bre, i ara hi han arribat les
primeres càrregues d’im-
portació de tercers països.
Han estat rovellons i rossi-
nyols, que ha portat l’em-
presa Bages Cargol SL, de
Fonollosa, al Bages, en
dues tongades de 1.500
quilos cadascuna. Els bo-

lets han arribat procedents
de Tabarka, a Tunísia, i de
fet està previst que durant
la temporada de bolets
aquesta empresa utilitzi el
PIF uns cinc cops a la set-
mana.

El punt d’inspecció
fronterera era una vella re-
ivindicació de les institu-
cions i del sector econò-
mic gironí, que el conside-
raven una eina vital per al
desenvolupament de les

comarques gironines. De
fet, un estudi de la Cambra
de Comerç i la Diputació
de l’any 2000 indicava que
el volum de mercaderies
podia passar de les 11.000
tones anuals, 6.000 de les
quals serien de productes
extracomunitaris.

Ara mateix, però, el vo-
lum de mercaderies que
circula per l’aeroport de
Girona és molt baix –l’úl-
tim setembre, per exem-

ple, no va arribar als 1.000
quilos–, i s’espera que el
funcionament del PIF per-
meti aixecar el vol en
aquest camp a mitjà i llarg
termini, un cop les empre-
ses i el sector logístic el va-
gin coneixent. Ja la setma-
na passada, en l’estrena de
la millora del sistema de
navegació ILS, Manel Na-
dal va incitar els sectors
econòmics gironins a uti-
litzar la infraestructura.

Rovellons i rossinyols, la primera càrrega
d’importació que passa pel PIF de l’aeroport
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● CCOO ha denunciat sis
acomiadaments més a
l’empresa IPT de Girona,
integrada al grup EMTE-
Girona i subcontractada
per Telefónica. Segons el
sindicat, IPT, amb una sei-
xantena de treballadors, re-
talla la plantilla de manera
periòdica al·legant que no
té feina mentre que, per
l’altre costat, «incorpora
treballadors autònoms, se

subcontracten treballs a al-
tres empreses i s’obliga
part de la plantilla a fer ho-
res extres, fet que empitjora
la qualitat del servei». Per
aturar aquesta dinàmica,
CCOO exigeix a la direcció
que obri un procés de dià-
leg i de negociació per ga-
rantir la màxima ocupació i
la rendibilitat de l’empresa.
Així mateix, reclama la re-
admissió dels treballadors
acomiadats.

CCOO denuncia sis
acomiadaments més a

l’empresa IPT de Girona
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● Els diputats de CiU, Be-
net Maimí i Xavier Dilmé,
han aconseguit que la Ge-
neralitat es comprometi a
fer totes les gestions ne-
cessàries amb el govern de
l’Estat perquè s’anul·lin
les sancions que el Minis-
teri de Foment va interpo-
sar als pescadors que van
participar en les protestes
de l’any 2005 als ports de

Barcelona i Tarragona per
la pujada del preu del pe-
troli. Una trentena de pes-
cadors gironins van ser
multats amb 6.000 euros
cadascun. El govern tam-
bé es compromet a tractar
el problema que ocasiona
als ports la decisió de la ca-
pitania marítima de Pala-
mós de determinar el nom-
bre de tripulants de les em-
barcacions de pesca.

CiU força el govern a fer
gestions perquè es retirin les
sancions a uns pescadors
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A les llistes del «subsidi»
comercial del 1825 ja hi
havia referències del sas-
tre Pelegrí Tenas. Durant
molts anys, l’establiment
es va dedicar a confeccio-
nar sotanes, casulles i esto-
valles per a altars, però a
poc a poc es va anar orien-
tant el negoci cap a la mer-
ceria. Es tracta d’una de
les merceries de més llarga
tradició a la Garrotxa i
molts dels seus elements
decoratius encara són de
mitjan segle passat. Com
que no hi ha descendents
ni familiars que vulguin
seguir el negoci, els pro-
pietaris actuals, Carles Te-
nas i Paquita Martí, no po-
dran passar el testimoni a
una nova generació i s’està
pendent de si el negoci po-
drà tenir o no continuïtat.
«Si algú vol una merce-
ria...», van dir a l’acte.

El periodista i membre
del jurat Narcís-Jordi Ara-
gó va recordar el dia de
Sant Narcís de 1980, quan
la Cambra va distingir per
primer cop la trajectòria
d’antiguitat i de continu-
ïtat d’establiments indus-
trials, comercials i de ser-
veis. En aquell acte es va
apel·lar al sentit de la res-
ponsabilitat dels empresa-
ris per superar la crisi
d’aquells moments. «Con-
fiem que, com llavors, la
tenacitat provada dels ho-
mes i dones que distingim
contribueixi a forjar per al
futur una nova època de

benestar i prosperitat», va
manifestar Narcís-Jordi
Aragó.

El president de la Cam-

bra de Comerç de Girona,
Domènec Espadalé, va
destacar que aquest any
s’ha dedicat l’estand cor-

poratiu als establiments
antics. En 30 anys, la
Cambra ha premiat 724 es-
tabliments.

Una merceria d’Olot de més de 175
anys, l’empresa més antiga premiada
aquest any per la Cambra de Girona

S’han distingit disset establiments de les comarques gironines de més de 50 anys

Motos i bicicletes A. Pou.
50 anys

� Santa Coloma de
Farners.

Fleca Triola.
50 anys.

� Vilabertran.

RM Assessors.
50 anys.

� Girona.

Viatges Canigó.
50 anys.

� Girona.

Farmàcia i òptica Vayreda.
Més de 50 anys.

� Olot.

Hilosa (Hilados Olotenses
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Els premiats ahir a l’acte de la Cambra de Comerç de Girona. /CAMBRA DE COMERÇ

● La merceria Casa Tenas d’Olot,
creada fa més de 175 anys, ha estat
en aquesta edició l’establiment més
antic premiat per la Cambra de Co-

SA). Més de 50 anys.
�  Olot.

Camiseria Arxer.
75 anys.

� Girona.

Pneumàtics Sarola.
75 anys.

� Olot.

Clínica Girona.
75 anys.

� Girona.

Argence. 50 anys.
� Confeccions. Olot.

Autoservei Turon-Tarrés.
Més de 75 anys.

� Santa Coloma de
Farners.

merç de Girona. Actualment, però,
no hi ha descendents ni familiars que
vulguin continuar el negoci, segons
es va anunciar. La Cambra va portar
a terme ahir l’acte de distinció a dis-

set establiments de les comarques gi-
ronines que tenen 50 anys o més,
dels quals sis han arribat al centenari
o l’han superat. Aquest any, els pre-
mis arriben a la trentena edició.

Joieria rellotgeria
Puigferrer. 100 anys.

� Olot.

Carnisseria Can Cisquet.
Més de 100 anys.

� Sant Hilari Sacalm.

Carnisseria Can Tonet.
Més de 100 anys.

� Fornells de la Selva.

Drassanes Sala. 150 anys.
� L’Escala.

Mauné Sabaters. 150
anys.

� Figueres.

Merceria Casa Tenas. Més
de 175 anys.

� Olot.

ELS PREMIATS

● Els sindicats CCOO i
UGT convoquen els treba-
lladors gironins del sector
de la construcció a una va-
ga general arran de la ne-
gativa de la Unió d’Em-
presaris de la Construcció
a ratificar el conveni gene-
ral d’àmbit estatal, que
preveu per aquest any in-
crements salarials del
3,5%. Girona és l’única
demarcació catalana on
encara no s’ha signat l’a-
cord, ja que la patronal gi-
ronina sosté que no pot
oferir una puja de sou més
enllà de l’1,4%.

Els sindicats anunciaran
demà en roda de premsa el
dia de la vaga. El secretari
general de la federació
d’indústries de la cons-
trucció de CCOO a Giro-
na, Salvador Sánchez, ja
ha avançat, però, que els
sindicats no tenen cap altra
sortida que adoptar mesu-
res de pressió, ja que en
l’últim mes la patronal no
ha variat la seva posició.
«No acceptarem res que

no sigui una pujada del
3,5%, que és el que marca
el conveni general», sosté
Sánchez.

L’any passat, els proble-
mes per arribar a una ente-
sa en el conveni ja van aca-
bar amb una vaga el 14 de
març i, posteriorment, es
va arribar a un acord. I, ara
fa un mes, delegats dels
dos sindicats es van reunir
en assemblea i van anun-
ciar una altra vaga per
aquest mes de novembre si
la patronal no cedia. «S’ha
fet alguna trobada aïllada
però sense cap resultat»,
explica Sánchez.

A les comarques gironi-
nes hi ha uns 35.000 treba-
lladors del sector de la
construcció, dels quals uns
10.000 són autònoms. Se-
gons els sindicats, l’aug-
ment del 3,5% del sou ba-
se d’un oficial de primera
es tradueix en 50 euros
més mensuals per treballa-
dor.

Al seu parer, no s’entén
que la patronal regategi
aquesta quantitat.

Vaga general del sector de la
construcció per la negativa de
la patronal gironina a aplicar

la pujada de sou pactada
ANNA PUIG / Girona


